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BAO CÁO KET QUA HOLT BONG NAM 2020 vA BINH HIIONG 
KE HOCH HOiT BONG NAM 2021 CUA HOT BONG QUAN TRj 

TONG CONG TY LAP MAY \TIT NAM - CTCP 

KInh gui: Dai  hi ding c dông thi.thng niên nàm 2021 
Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Can cir Diu 1 t chi'rc và hoat  dng cUa Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP; 

Can ci'r Nghi. quyt s 1 87/NQ-DHDCD ngày 28/6/2020 eUa Dti hi dng c dông 
thu?ng niên 11am 2020 Tng Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP, 

Thrc hin trách nhim và quyn hn theo nhim vi.i dugc giao, HOi  dng quãn trj 
Tang cong ty L&p may Vit Nam - CTCP (LILAMA) trân tr9ng báo cáo Di hi dng c 
dông kt qua hot dng näm 2020 và djnh huàng k hoch hoat dng nãm 2021 cüa Hi 
dng quãn trj nhu sau: 

I. Kt qua hott dng cüa Hi dung quãn trj 

1. Kêt qua thrc hin nhim vi1 san xuât kinh doanh 

Trong nam 2020, sr bUng phát cüa di djch Covid 19 da mang 1ii nhftng thách thüc 
chixa tirng Co tin 1, gay nên nMng tác dng tiêu circ, nghiêm tr9ng dn nn kinh th toàn 
cu và Vit Nam, khin eho mi linh virc hott dng cüa LILAMA di mt vOi vO van khó 
khän. Tuy nhien, bang sr c gang, n 1ixc và quyt tam cao d, Hi dung quãn trj cüng vâi 
Ban diu hânh Tng cong ty d lanh do, chi do cong tác quán 1 diu hành mt each linh 
hoat, thrc hin các chuctng trInh, k hoch, nhim vii duçc giao thIch lrng vth bi cãnh djch 
bnh - kinh th - xä hi, dua LILAMA vtrçrt qua khO khän d tip tiic duy tn hott dng san 
xuat kinh doanh. Kt qua th%rc hin nhim vi san xuat kinh doanh näm 2020 (chi tiêu 
chInh) cUa Tng cOng ty Ltp may Vit Nam - CTCP so vâi các chi tiêu k hoach du?c 
DHDCD thu?mg niên närn 2020 thông qua nhu sau: 

Doii vj tInh: Tj ddng 

TT Chi tieu 
Nghj quyt 

BHBCB 2020 
Thiic hin 
näm 2020 

% THJKH 
2020 

1 Doanhthu 3.054,5 4.785,2 156,6% 

2 LainhuântmOcthu 30,0 32,6 108,7% 

3 Npngânsáchnhànuâc 80,0 122,8 153,5% 

4 T' le c tCrc (%) 2%/nam Dir kin 2%/nàm 

5 Dutu 21,0 0 

6 Qu51uongNLD 93,21 91,16 97,8% 

2. Kt qua thirc hin cong tác du tir 
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2.1. Du ttr xây dirng co ban, may moe thth bj và dâu tu' khác 

Trong nàm 2020, cAn cir vào tInh hinh và nhu cu thirc t& LILAMA không thirc hin 
các dir an du tt.r xay dirng ca bàn. 

2.2. Dâu tir ra ngoai doanh nghip 

Tang giá trj vn du ttx ra ngoai doanh nghip cüa LILAMA tai  thi dim 31/12/2020 
là 617,1 t dng, trong do: 05 Cong ty con vi giá tr du lit 96,9 t dng, 10 Cong ty lien 
kt vOi giá trj du lit 27 1,2 t dng, 07 doanh nghip khác vOi giá trj du lit 248,9 t' dMg. 

NAm 2020, sau khi nhn duçtc Báo cáo xin kin c dông bang vAn bàn v vic phát 
hành c phiu tAng vn diu l ti'r 250 t dng len 500 t dng cüa Cong ty c phan Dau lit 
Xây dirng LILAMA (LILAMA INVEST), LILAMA däi biu quyt không thông qua chü 
triwng, phucing an tAng vn diu l noi trên (do LILAMA cO k hoach thoái toàn b v,n 
dau lit ti LILAMA INVEST). Tuy nhiên, do t l si htiii cüa LILAMA tai  LILAMA 
INVEST chi chim 27,72% vn diu l nén vic tAng vn diu 1 cüa LILAMA INVEST 
vn duçtc biu quyt thông qua tai  ]i hi dng c dông bt thu?mg LILAMA INVEST 
nAm 2020. Theo Báo cáo kt quA phát hành c phiu tAng vn diu l cüa LILAMA 
INVEST, vn diu l cüa LILAMA INVEST sau khi tAng là 454,4 t d6ng. Vic tAng von 
diu l cüa LILAMA INVEST len 454,4 t dhng däi lam giAm t' l s hüu cüa LILAMA tai 
LILAMA INVEST ti'r 27,72% xung 15,25%. 

Trong nAm 2020, thirc hin chü tnrcmg cüa D an tái cu trüc, LILAMA không dau lit 
them ra ngoài doanh nghip ma chi tp trung cho cong tác thoái van, dc bit là cac khoAn 
dAu tii ngoài ngAnh kinh doanh chjnh. Tuy nhiên, do nhU'ng tác dng tiêu circ cüa di djch 
Covid 19, cling nhU'ng khó khAn vn cO cña thj truOng, ca ch chInh sách cüa nhà nix6c nên 
cong tác thoái v6n cüa Tng cong ty trong nAm 2020 gap  không it khO khAn va không dat 
duçtc nhu k vng. 

3. Cong tác quAn 1 tAi chInh 

Trong nAm 2020, Hi dng quAn trj tip t1ic chi dao  tAng cithng cong tác kim tra, 
giám sat hoat dng tài chInh tai  các dan v, rà soát, di chiu, phân loai các khoAn nçt phAi 
thu, phãi trA, tp trung thu hi cong nçt, xli l hang tn kho d nâng cao hiu quA sAn xut 
kinh doanh, thrc hin các giAi pháp dAm bAo an toàn và lành manh  hóa tAi chinh doanh 
nghip, thirc hin kim k theo quy djnh lam ca s& lap báo cáo tài chinh và thirc hin kim 
toán báo cáo tAi chInh. 

D cO ngun vn phiic vii hoat dng sAn xut kinh doanh, Ri dMg quAn trj da chi dao 
lap k hotch tAi chInh 11Am 2020 và xay drng phuang an vay van, xây dirng hn mlic tIn 
dting nArn 2020-2021. Tng han  mfrc vay vn km dng và han  mlic bão lAnh các T chlic 
tin ding dA và dir kin cp cho tlrng cOng trInh nArn 2020 n& tip nAm 2021 cüa Tong cong 
ty là 7.9 15 dng, trong dO du nq vay thi da 2.550 t dng. 

Chi do tip tiic thu nç tai  các Cong ty thành viên có nçi dn han  phAi trA Tng cOng ty. 
Tuy nhiên, do phan lân các dan vj vay vn dang a trong tInh trang bt n v tAi chinh, hoat 
dng sAn xut kinh doanh thua l valhoac kém hiu quA nên trong nAm 2020, cong tác thu hi 
nçt (gc và lAi vay) cüa Tng cong ty gap  nhiu khO khAn. 
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CM do tip tiic dy rnnh cong tác thanh quyt toán, thu hi v6n ti các dir an thi công, 
my dçng tr nhUng nàm truâc d tp trung ngun tãi chinh phc vi hot dng san xut kinh 
doanh cUa Tng cong ty. 

Chi dto tip tiic thrc hin kt 1un, kin ngh kim toán nam 2019 cüa Kim toán Nhà 
nirâc tai  Báo cáo kim toán Báo cáo tài chInh, các hoat dng lien quan dn quán I, sir ding 
van, tài san nhà nuàc näm 2018 cUa Tng cong ty L&p may Vit Nam - CTCP. 

Vâi chiirc nang djnh huOng và giám sat thirc hin chin hrçc phát trin cUa Tng cOng ty 
va các Cong ty thành viên, dam bão hoat  dng cüa LILAMA tuân thu các quy ch& quy djnh 
quán l ni b, Diu 1 LILAMA va pháp luat  hin hành, Hi dng quail trj dâ chi dao Tng 
cOng ty và các Cong ty thành viên (thông qua ngui dai  din ph.n vn) tang cithng cong tác 
quãn l tài chinh, thirc hin ch d báo cáo theo dung quy djnh d dánh giá dy dU, kjp thi 
tinh hmnh tài chInh và phát hin các yEu kern trong hoat dng san xut kinh doanh cüa doanh 
nghip, cành báo va d ra các bin pháp chn chinh phü hçvp. 

* Dánh giá hiu qua si'r diing vn SXKD: 

a. Cacutàisán(%) 

• Tài san dài hn/Thng tài san: 11,64 % 
• Tài san lixu dng/T6ng tài san: 88,36 % 

b. Ci cu ngun vn (%): 

• Nçi phãi trã/Tng ngun vn: 8 6,74 % 
• Ngun vn chU sO' hThilTng ngun van: 13,26 % 

c. Khã näng thanh toán (lan): 

• KM näng thanh toán nhanh = (TSNH — HTK)/Tng ng ngn han:  0,95 ln 
• Khã nang thanh toãn hin hành TSLDINç ngn han: 1,02 ln 

d. T suit lçi nhun (%): 

• T sut lçii nhun trithc thu/Tng tài san: 0,48 % 
• T sut lçi nhun trirOc thu/Doanh thu: 0,68 % 
• T suit l?i  nhun sau thu&'Ngun vn chü sO' hCtu: 2,40 % 

Các chi s& kt qua trén day cho thy: 

- V co cu tài sâh: T 1 tài san luu dng chim phn 1O'n thng tài san. 

- co cu ngun van: Nçi phãi tra/Tëng ngun vn là 86,74%. Do vn diu l cUa 
Tng cong ty nhO so vOi quy mO hoat dng và nhu cu v6n phiic vii cho hoat dng san xut 
kinh doanh nên nguM vM d phyc vi san xut kinh doanh chU yu là vén vay, dn tâi chi 
phi tài chInh tuo'ng di lan. 

- V khã näng thanh toán: H s6 thanh toán cUa Tang cong ty l han 1 cho thy khã 
näng thanh toán nç cña T6ng cong ty hin dang a mirc chp nhn duçc so vO'i dc thñ kinh 
doanh cña ngành. 

- T suit lçii nhun: Vó'i dc thU ngành ngh& t suit lçii nhun truO'c thu /Tng tài 
san và T suit lçii nhun tr'trOc thu/ Doanh thu cUa Tng cOng ty tuang di thp. T sut 
lth nhuân sau thu/Vn chU sO' hftu là 2,40%, cho thy Tng cong ty hoat dng có läi nhung 
hiu qua sU diing vn chua cao. 
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4. Hott dng quail trj doanh nghip 

Thirc hin trách nhirn và quyn han  du?c giao, trong näm 2020 Hi ding quân trj 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP âã t chc hçp, hi , 1y kin 78 phiên, dà 
ban hành 132 nghj quyt, 47 quyt djnh và mt s van bàn khác lien quan dn cong tác 
djnh huàng quàn 1, chi do toàn din trén các rntt hoat dIng cUa Tng cong ty. 

Trong näm 2020, Hi dng quãn trj tip tçic chi dao  rà soát, sira di, b sung các quy 
ch, quy djnh quän l ni b phü hçp vâi các quy djnh mOi có hiu 1rc cüa pháp 1ut hin 
hành và tInh hInh thirc t hott ctng san xut kinh doanh. Theo do, LILAMA d thijc hin 
süa di, diu chinh müc 1ixcng ti thiu vüng 4.420.000 dng/tháng thay cho mirc h.rang thi 
thiu vüng 4.180.000 dng/tháng d tinh hxo'ng, tham gia các ch d bâo him cho 
CBCNV; sira di Quy djnh v ch d lam vic và phân cong nhim v1i cüa Ban Tng giám 
dc Tng cOng ty, sira di bàn Phân cong nhim vi cüa Hi dng quàn trj... Ngoài ra, d th 
chüc trin khai và thirc hin quãn l Dr an mâi dtxçc k kt hcip dng, LILAMA d ban 
hành Quy ch t chüc và hoat dng cüa Ban di.r an din Van Phong 1. 

Tip tic chi dao  vic thc hin chi.rcmg trInh tng th v thirc hành tit kim, chng 
lang phi cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP giai doan 20 17-2020 Va chi dao  vic 
xay d%rng, ban hành k hoach giám sat, kim tra vic chip hành pháp lust trong san xuât 
kinh doanh, phOng chng tham nhung, thirc hãnli tit kim chérng lang phi näm 2020 cüa 
Tong cOng ty. 

Xem xét các báo cáo xin kin cüa nguèii dai  din phn vn T6ng cong ty tai  cac 
Cong ty CO phân vn gop cüa LILAMA d thông qua các ngh quyt chi dao  ngu?i  dai  din 
thirc hin quyn và nghTa vii cüa c dông LILAMA tai f)ai hi dng c dông thithng niên 
näm 2020 và các cuc h9p Hi dng quãn trj tai  các Cong ty theo dung quy djnh cüa pháp 
1ui, Diu 1 të chfrc hoat dng cüa các dan vj và Quy ch quail 1 ngis?i di din phn vn 
cüa Tng cong ty. 

Chi dao  t chirc lam vic, tin hành kim tra, giám sat, rà soát, dánh giá tng th các 
dan vj thành viên trén các mt hoat dng nhu tInh hInh tài chInh, cong tác quãn trj doanh 
nghip, vic thijc hin nghia vii di voi ngân sách nhà ntiâc, bão him xa hi; tin luang 
di vâi ngui lao dng và vic trin khai thirc hin D an tái cu tnc... Qua do, dua ra các 
d xut, giãi pháp, khuyn nghj, kin chi dao  (thông qua Ngithi dai  din v6n) d các Cong 
ty phát huy nhftng mt tIch circ dt duçic cüng nhu khc phic nhüng khO khän, yêu kern 
con ton tai. 

Chi dao  thirc hin cong tác kim toán ni b, kim tra tInh hInh quail trj, tInh hinh tài 
chInh và kt qua hoat dng san xut kinh doanh tai  Cong ty C6 phn Lilama 69-1. Trên ca 
sâ k& qua kirn tra, Hi dng quãn trj dä cO van bàn chi dao  Nguii  dai  din v6n T6ng cong 
ty ph6i hçip vi Cong ty th?c hin các giãi phãp nhm khc phi.ic, xir 1 nhttng vn d cOn 
thiu sot, t6n tai. 

Chi do tang cumg cong tác quãn trj rñi ro nhm nhn din, dánh giá, xp hang rüi ro 
va xác djnh rüi ro trQng yu cUa Doanh nghip trong hoat dng SXKD, tCr dO cO bin phap 
phông ng1ra và dua ra k hoach hành dng kjp thai, phu hçxp. 
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Chi dao  thirc hin vic cong ho thông tin doanh nghip theo quy djnh cUa Lut doanh 
nghip và Lut chirng khoán. 

Thirc hin cong tác giám sat, chi dao  hot dng cUa Ban diu hành và các can b 
quãn 1 khác theo các ngh quyt ci:ia Hi dng quãn trj; qua do Hi dng quàn trj dà h trçY, 
tao diu kin thi da d Ban diu hành chU dng và dy manh  các hoat dng san xuât kinh 
doanh theo các chi tiêu k hoach näm 2020 dà duçic phê duyt. 

5. Cong tác t chfrc, nhân sty, tin lirong 

Trong näm 2020, v ca ban cong tác th chirc, nhân sir, tin lwmg dáp 1mg duçc các 
yéu cu, nhim vi san xut kinh doanh cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

. i Cong tác t chcrc: Trong näm 2020, HOi  dng quàn tn dà chi do thành 1p Ban dr 
an din Van Phong 1 d trin khai và thirc hin quãn 1 Dir an. 

4.2 Cong tác nhãn sir: Tng s lao dng blnh quân cUa LILAMA tinh dn 3 1/12/2020 
là 598 ngix?i, trong dO s tuyn mâi 107 ngi.iOi, s chm dIrt HDLf) 63 ngithi, s t.m hthn 
hap dng lao dng 05 ngu?Yi, s lao dng nghi huu 08 ngthi. Trong nam 2020, Hi dông 
quãn trl tip tiic chi dao  tin hành kin toàn nhân s1r quãn l tti mt s6 phOng, ban, dan vj 
true thuc Tng cOng ty. Dc bit trong Qu IV/2020, LILAMA dà thçrc hin thay d& nhân 
sir Chü tich HDQT Va Ké toán tnnng Ting cOng ty theo dUng the trInh tir, thU tiic và quy 
djnh hin hành, C11 th nhu sau: 

* N/ian s Ké' toán trzthng: 

+ Min nhim chlrc vçi K toán truàng Tang cOng ty di vâi ông BUi DIre Kiên k tIr 
ngày 0 1/11/2020 d nhn nhim vi mOi theo Quyt djnh s 323/QD-HDQT ngày 
30/10/2020 eUa HOi  dèng quãn trj Tng cong ty. 

+ B nhiém có thi han  ông To Phi San, CU nhân K toán, Phó truâng Phông Tài 
chfnh k toán Tng cOng ty giü chlrc vi K toán tnxâng Tng cOng ty k tU ngày 
01/11/2020 theo Quy& dnh s 324/QD-HDQT ngày 30/10/2020 cUa Hi dng quãn trj 
Tng cong ty. 

* N/ian sy' Chi tjch HDQT: 

+ Ong Nguyn Dinh Hãi nghi hTru d hu0ng ch d bào him xä hi k tr ngày 
01/11/2020 theo Quyt djnh s 1104/QD-BXD ngày 18/8/2020 cUaB trirO'ngB Xây diing. 

+ Min nhim chlrc vi ChU tjch HDQT nhim kS'  2016 - 2021 d6i vâi Ong Nguyn 
Dmnh Hãi k tir ngày 01/11/2020 theo Nghj quyt s 325/NQ-HDQT ngày 30/10/2020 cUa 
ETOi dng quãn trj Tng cong ty. 

+ Bu ông BUn DIre Kiên, BI thu Dãng Iry, Ngui dai  din phn vn NIià nuâe, Thành 
viên HDQT Tng cOng ty giU chlre vi ChU tjch HDQT Tng cOng ty nhim kSi  2016 - 2021 
k tU ngày 01/11/2020 theo Ngh quyt s6 326/NQ-HDQT ngày 30/10/2020 cIra HOi  dng 
quãn tr Tng Cong ty. 

+ Ngày 30/10/2020, Ong Nguyn Dlnh Hãi CO Dan xin tU nhim Thành viên HDQT 
k tr ngày 01/11/2020. 

Tip tiic kin toàn cac chlre danh lanh dao  các ban dir an thuc Tng Cong ty, chlrc 
danh nguxi dai  din quàn l phn vn cIra Tng cong ty tai  cac cOng ty eon, cOng ty lien 
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kit; giâi thiu d Dui hi dng c dông thir?ing nién nàm 2020 ti các cong ty con, cong ty 
lien kt bu ngu&i di din phn vn Tang cOng ty gi chic danh thành viên Hi dng quãn 
trj cüa Cong ty; cho kin chi dao  d ngithi di din phn vn Tng Cong ty ti mt s 
Cong ty con, cOng ty lien kt biu quyt tai  các cuc h9p Hi dng quãn trj v b nhim, b 
nhim lii các chirc danh Tng giám dc, PhO Tng giám dc, K toán tru&ng Cong ty. 

4.3 Cong tác tin lirmg: D& vó'i vic quyt toán qu5 tin lucmg näm 2019 và xay 
dirng Qu tin lircing k hoch näm 2020, Hi dng quãn trj dã chi dao  thrc hin theo diing 
các quy dnh hin hãnh cüa Nba nuâc v lao dng, tin 1uong vâ dä dUVC B Xây dirng, 
DHDCD thông qua. Ngoài ra, Tng cong ty cIa thrc hin sa di, diu chinh müc hxing ti 
thiu vüng 4.420.000 dng/tháng thay cho mirc lwmg téi thiu vüng 4.180.000 dOng/tháng 
d tInh luang, tham gia các ch d bão him cho CBCNV. 

Trong näm 2020, dixâi sr chi do cüa Hi dng quân trj, Cong ty mc T6ng cong ty cIa 
thirc hin dy dü, dam bão các quyn, igi Ich, ch d chInh sách cho ngithi lao dng (tin 
hxcng, bào him xã hi, trg cp...). 

7. Hot dng giám sat di vó'i Ban Tong giám dc và các can b quàn 1 

Hti dng quãn trj cIa thirc hin cOng táC chi do, giám sat hoat dng cüa Ban Tng giám 
d6c và các can b quãn 1 thông qua vic ban hành các ng quyt, quyt djnh và các quy 
ch& quy djnh quàn l ni b. Hi dng quán trj luôn theo dOi ãt sao hoat dng cüa Ban 
Tng giám dãc, kp thi giài quyt nhttng vn d phát sinh thuc thm quyn nhm tao  diu 
kin thun lçi cho Ban Tng giám d6c và các can b quãn l trong qua trinh diu hành hot 
dng SXKD cüa Téng cong ty, dam báo thirc hin và hoàn thành mirc cao nhât các miic 
lieu theo Nghj quyt cUa DHE)CD và Hi dng quàn trj Tng cong ty. 

Nàm 2020, sir büng phãt cüa dai  djch Covid 19 ãnh hung toàn din, sâu rng vâi 
nhüng din bin phirc tap, khO 1ung dn tInh hinh chinh trj, kinh t th gi6i, khu virc và Vit 
Nam; cüng vOi do là nhU'ng hu qua khOn li.rô'ng cüa bin di khI hu, thiên tai lü liit, sat  l&, 
giông lc nhiu noi trên dt nithc, khin cho b& cãnh nn kinh th Vit Nam déi din vOi vo 
van khó khAn. Nhftng khó khän do cüa nn kinh té d và clang the dng tiêu crc dn hoat 
dng san xut kinh doanh, cong tác tip thj, tim kim vic lam cüa Tng cOng ty. Tuy vy, 
bng si,r c gng và n lirc cao d, Tng Cong ty vn dam báo hoàn thành vugt mirc các chi 
tiêu k hoach SXKD d ra. Hi dng quãn trj ghi nhn và dánh giá cao sir c6 gang, n l?c 
quyt tam cüa Ban Tng giám d6c trong thôi gian vira qua, dü phai di mt vâi rt nhiu 
khó khän và thách thüc, vn hoàn thành các nhim vi SXKD dtigc DHDCD näm 2020 giao 
phó, duy tn cOng an vic lam, thrc hin dy dü các ch d chInh sách cho ngixi lao dng, 
nghTa vv ngân sách vth nhà nixâc..., dng thô'i v.n dam bão an toàn phông cMng djch bnh 
Covid 19. 

Trong qua trInh thirc hin cong tác quan l diu hành, Ban Tng giám dc luOn barn 
sat các nghj quyêt, quyt djnh cüa Hi dng quân trj, dam bào theo dung djnh huâng phát 
trin cUa Tng cOng ty, luôn khOng ngirng cung c và hoàn thin b may th chuc, thrc hin 
cac giãi pháp dng b d thirc hành tit kim, ch6ng lang phi, phat trin van hóa doanh 
nghip, chü trçng cOng tác quãn trj rüi ro d kjp thai phat hin và cO k hoach hành dng 
phü hçip, ti'rng buâc cãi thin và nâng cao nang 1irc quân trj doanh nghip. 

8. Lira chQn Cong ty kim toán báo cáo tài chInh nàm 2020 
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Trên ea sâ danh sách các Cong ty Kim toán d duc Di hi dng c6 dong thiing 
nien näm 2020 phê duyt, Hi dng quàn tr cIa xem xét và thông qua vice  lira ch9n Cong ty 
TNIHH Hang Kim toán AASC là don v kim toán báo cào tài chInh nàm 2020 cüa Tng 
cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, dng thôi giao Tang giám d& Tng Cong ty thçrc hin 
cac thU tic d k) kt hçip dng kim toán vâi Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC. 

9. Cong tác c phân hóa và tái cu trüc doanh nghip 

9.1. C phn hóa Cong ty mc - Tng cong ty 

Trong näm 2020, cong tác quyt toán d bàn giao vn Nhà nuOc sang cong ty c phn 
co bàn dâ duçic Thng cOng ty thirc hin dy dU, ngoi trr Wang mc 1rn nh.t con tn tti 
lien quan dn (i) phuo'ng an sp xp, xU l nhà dt theo Quyt djnh 09/2007/QD-TTg ngày 
19/01/2017 cUa Chmnh PhU vâi khu dt 8.15 7m2 ti Lô E9-E6, dix&ng Pham HUng, RN; (ii) 

kin chInh thUc cUa UBND thành pM Ha Ni ye vic xác djnh giá trj quyn sU diing dAt 
khi cô ph&n hóa cUa LILAMA ti 03 tAng van phOng (3.477,01m2) và 50% din tIch tAng 
h&m (895,4m2) cUa tOa nhà Mn hçip 21 tAng ti 124 Minh Khai, HBT, Ha Ni và (iii) 
kin chInh thUc cUa UBND thành pM H Chi Minh v vic xác djnh giá tr quyn sU diving 
dat khi Co phn hóa cUa LILAMA di vó'i Lô dAt tti Qutn 9, Thành pM H Chi Minh. 

V vAn d nay, Tng cong ty cIa nhiu tAn có Cong van gUi các Co quan chUc näng 
lien quan d nghj giài quyt. Tuy nhién, dn nay UBND thành pM Ha Ni và UBND thàrih 
pM H ChI Minh vn chua giãi quyt dUt dim và chua có van bàn trà l?yi cu6i cUng d 
LILAMA có co sa trin khai các buàc tip theo. 

9.2. Cong tác tái cAu true doanh nghip 

Trong näm 2020, Hi dng quàn tr tip tic chi dao  Tng cOng ty thirc hin các ni 
dung tái cAu trUe thuc Dé an tái CAU trUe Va nâng cao nang lirc quãn frj Tang cong ty LAp 
may Via Nam - CTCP trên các mt hoat dng nhix tái cAu trUe tài chinh, tãi cAu trUe ngMn 
nhân içrc, tài cAu trUc quãn trj. . .MOt trong nhüng ni dung quan tr9ng cUa FM an tai CAU trUe 
là cong táe thoái vn du tr cUa Tng cOng ty t.i các doanh nghip khác, d.c bia là các 
khoãn du tii ngoài ngành kinh doanh chInh. Tuy nhiên, do nhttng táe dng tiêu erc cUa dti 
dch Covid 19, cUng nhttng khO khän vn Co cUa th tri..thng, Co ch chInh sách cUa nhà 
nirOc nen cong tac thoai vn cUa LILAMA trong näm 2020 gp khOng It khó khän và không 
dtt duçic nhu k v9ng. 

XuAt phat tU Mi cãnh thirc t (TInh hInh kinh th - xà hi trong và ngoài nuOe do ânh 
hixàng cUa dii dch Covid 19 và th%rc hin chi dto cUa ThU ttzàng ChInh phU ti Quyt djnh 
s 908/QD-TTg ngày 29/06/2020 v vice  phé duyt Danh milc doanh nghip cO vn Nhà 
nuac thirc hin thoái vén dn ht näm 2020: theo dO LILAMA thuc doanh nghip cO vn 
Nhà nuâc thoái vn dn Mt rUm 2020, t l vn Nhà nuOc cOn lai sau khi thoai là 51%) và 
nhm tip tic thrc hin tái cAu trUe doanh nghip vâi miic dIch nâng cao nang lrc quàn trj 
doanh nghip và hiu qua quàn 1, diu hành, tang sUc cnh tranh cUa LILAMA và cãe cong 
ty thanh vien hot dng trong các nganh kinh doanh chInh, HOi  dng quàn trj cIa chi do 
Tng cong ty tin hành rà soãt, xay dung FM an tái cAu trUe và nang cao näng lrc quãn tr 
LILAMA giai doan 2021 - 2025 và các nam tip theo d phU hçip vai tInh hInh thc t. 
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Lien quan dn vic thoái vn Nhà nixâc tai  LILAMA: Thirc hin chü trung thoái vn 
nhà nixOc tai  Tng cong ty theo Quyt djnh s 1232/QD-Ug cüa Thu fliong chinh phü, do sr 
thay di cüa chInh sách nhà nirâc và duri sir chi do cüa B Xây dirng, Tng cong ty áà 
tin hành xác djnh giá tr doanh nghip ti các thii dim 30/6/20 17, 31/12/2017, 30/6/20 18 
và dä trInh B Xây drng xem xét thông qua. 

Ngay 29/6/2020, Thu tithng ChInh phü d ban hành Quyt djnh s 908/QD-TTg v 
vic phé duyt Danh rnic doanh nghip CO vn Nha nuO'c thrc hin thoái vn dn hét näm 
2020, theo do LILAivIA thuc danh m1ic doanh nghip cO vn Nhà nithc thoái vn dn ht 
nam 2020, t l vn Nhà nixOc con iai sau khi thoái vn là 51%. 

Thirc hin chi dto cüa Thu tuàng ChInh phü, ngày 09/7/2020, B Xây dirng dâ cO 
Cong vn s 3317/BXD-QLDN v vic tri&n khai cOng tãc thoái vn và chuyk giao quyn 
dai din chü sâ hftu vn nhà nuoc v SCIC theo Quyt dnh s 908/QD-TTg ngày 
29/06/2020 cüa Thu tuóTig ChInh phü. 

Thirc hin chi dio cüa B Xây dirng ti Cong van s6 3317/BXD-QLDN, Hi dng quàn 
trj dã chi do Ttng cong ty thrc hin và hoàn thin vic thm dnh giá trj cë phn và xây 
drng phucing an thoái vn Nlià ni.rOc v 51%. Ngày 0 1/12/2020, Tng cong ty dâ cO ThtrInh 
s 356/TTr-DDV v Phwmg an thoái vn Nhà nuó'c ti LILAMA và ngày 11/12/2020, Tng 
cong ty cia diu chinh Phi.rong an thoái vn Nhà nuOc theo Nghj djnh 140/2020iND-CP cüa 
ChInh Phil và trInh B Xây dmg ti Th trInh sé 363/TTr-DDV. Hin nay, Tng cong ty dang 
chô' kin chi dto ca B Xây dirng d trin khai các birOc tip theo. 

10. Tin lu'o'ng, thñ lao ella Hi dng quail tn và Ban kiêm soát 

Trong näm 2020, tong mc tin hiong, thu lao cüa Hi dng quãn trj và Ban kim 
soát nhu sau: 

TT Chll'c danh 
S 

Iuçrng 

Mfrc ltrong 
và thu lao 

(triu 
dng/ngithi/tháng) 

So 
tháng 

Thành tiên 
(triu dong) 

I Hid1ngquãntrj 5 746,00 

1 
Chü tich HDQT 
(Chuyen trách) 

1 43,00 10 430,00 

2 
Chü tich HDQT 
(Chuyên trách) 

1 43,00 2 86,00 

Thành vien HDQT 
(Kiêm nhim) 

3 5,000 12 180,00 

Thành viên HDQT 
(Kiêm nhiêrn) 

1 5,000 10 50,00 

II Ban I(im soát 3 432,00 

1 TruOng Ban kim soát 1 30,00 12 3 60,00 

2 
Thành viên BKS 
(Kiein nhim) 

2 3,00 12 72,00 

Tng cong 8 1.178,00 
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Thành viên HDQT Kiêm nhim (myc 1.4) dutrc bdu là Chü tjch HDQT Chuyên trách 

(myc 12) k tit ngày 01/11/2020. 

11. TInh hInh chi trã Co tt'rc 

Thc hin Nghj quyt cüa EMi hi ding c dông thuing niên näm 2020, Hi dng 

quãn trj Tëng cong ty d chi dao  thirc hin vic chi trã tin c trc cho các c dông theo 
dung các quy djnh hin hành, ci th: 

- T' 1 chi trã c tiirc : 4 %/näm; 

- HInh thrc chi trã : B&ng tin mat; 

- Ngãy däng k cui cüng 29/10/2020; 

- Thii gian thanh toán : 27/11/2020. 

12. Dánh giá chung v hoit dng cüa Hi dng quãn trj näm 2020 

Vâi quyn han  và. nhim vii dixçic giao, Hi dng quãn tr luôn phát huy tinh thin doàn 
k&, tuân thu nguyen tc tp trung dan chU, trung th1rc, cn tr9ng, thirc hin tht vai trO quãn 
trj và giám sat toàn din các mat hoat dng san xut kinh doanh, dam bão tM da quyn và 
lçii ich hçp pháp cüa LILAI\4A. 

Trong nãm 2020, dU phãi di mat  vài rt nhiu thách thic và khó khän, Hi dng 
quàn trj cUng Ban diu hành LILAMA luôn kiên djnli barn sat các mic tiêu, nhim v1 trong 
tam d duçic DHDCD thtthng niên näm 2020 thông qua d trin khai thrc hin, n 1c, 
phn du dt duçic a mirc cao nht cáe chi tiêu k hoach d ra, gop phn duy tn và on djnh 
hoat dng san xut kinh doanh, dam bào cong an vic lam và thu nhap  cho ngi.rai lao dng. 

Ben earth  nhung két qua dat  di.rçic, HQi dng quãn tn, Tang Cong ty nhan thy mQt s 
han ch& trâ ngai dn dn kt qua thtrc hin quyn hn và nhim vti duc giao chua duc 
nhir k v9ng, cu th: 

Mae dU cong tác c phn hóa dä giüp LILAMA xir l thrcic mt s tn tai  v tài chInh 
song nhin chung tinh hinh tài chInh cUa LILAMA vn con h& sure khó khän. Do quy rnô 
vn qua nhO so vâi quy mô hoat dng và doanh thu, trong khi do vn lai  thithng xuyên bj 
chim diing, ncr phãi thu cao, tn dçng trong thOi gian dài nên hoat dng san xut kinh 
doanh chü yu phi thuOc  vào vn vay và áp lixc v tài chInh, áp lrc v dOng tin, v trà ncr 
vay là rt iOn. Vi vy, h s ncr  phài trã trên vn chU sO hU'u, h s6 nq vay trên vn diu l 
vn 0 muc cao. Mt mat  phài chju chi phi tài chInh lOn, mt mat  phài giàm giá chào thu d 
có dirçrc hcrp dng do sr canh  tranh din ra ngày càng khc lit dâ dk dn hiu qua san 
xut kinh doanh thp, 1cr  nhun eUa Tng cong ty không ducrc nhtr k' vçng. 

Hi dng quãn trj LILAMA dà rt quy& tam và quyt 1it trong cong tác tái cu true, 
thoái vn du tu ra ngoài doanh nghip, tuy nhiên kt qua thoái vn chua dat  dirge nhu k' 
v9ng. 

Thông qua NguOi dai  diên ph.n vn cüa LILAMA tai  eác Cong ty con, cong ty lien 
kt, HQi dng quãn trj dà thirOng xuyén có nhung chi dao  sat sao lien quan dn cong tác 
quãn tn, diu hành. Tuy nhien, tinh hInh chung cUa nhi&u Cong ty thành viên vn churn 
dirge cãi thin, cong the quãn l)'T, quãn trj vn cOn nhiu han  ch và thiu sot, mt s Cong 
ty cO kt qua SXKD thua l dä gay anh huOng khOng nhO dn kt qua SXKD eUa Tng 
cOng ty. 
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Vic quy& toán vn Nba nuâc d bàn giao sang cong ty c phn cüa LILAMA dn 
nay vn chtxa hoàn tht và chixa &rçYc B Xây d1rng phê duyt. 

Vic thoái giãrn vn nhà nuâc tai  LILAMA theo Quy& dnh s 908/QD-TTg ngày 
29/06/2020 cüa Thu ti.thng ChInh phü và Cong van s 3317/BXD-QLDN ngày 09/7/2020 
cüa B Xây d1rng vn chi.ra hoàn thành. 

II. Djnh hir&ng hott dng cüa Hi dông quail trl nàm 2021 

1. K hoich san xut kinh doanh nàm 2021 

NArn 2021 duçc dir báo tip tic là mt näm dy khO khãn và thách thirc dhi vó'i Tng 
cong ty. K hoch doanh thu näm 2021 cüa COng ty me d1r kin khá thp so vó'i uâc thirc 
hin nàm 2020 (bang 63,9%), chü yu do thrc th các dir an lan ma Tng cong ty lam Tng 
thAu EPC/Nhà thu phii hu ht du dâ thirc hin khi lucmg cong vic np thit b, xay 1p 
trong närn 2020 và các näm trixac nên giã tr doanh thu con li không nhiu. Trong khi do, 
vâi bi cânh khó khAn cüa nn kinh th, cong them ãnh hi.rang tiêu crc cüa dch bnh Covid 
19, các dr an du tu du chm trin khai, dan, hoãn tin d, mt s d? an mói Tng cong ty 
tharn gia chào giá du dang trong qua trInh darn phán, thixong thào hoc chira cO kt qua du 
thu.. . VOi nhthig khó khän dO, Tng cong ty xây dijng k hoach närn 2021 h& sirc then 
trQng nhm dam bão khã näng thirc hin và hoàn thành a mirc cao nMt, ci th nhu sau: 

Do7'z vj.• Tj dng 

STT Chi tieu 
Thirc hiên 
nAm 2020 

K hoach 
nàm 2021 

T5 lê K112021 
/TH2020 

1 Doanh thu 4.785,2 3.059,5 63,9% 

2 Lçi nhun trtrOc thus 32,6 20,0 6 1,3% 

3 NpngânsáchNN 122,8 100,0 81,4% 

4 T' lê c tirc dir kin 2%/nãrn 1% 50% 

5 Dutu 0 80,0 

6 QulixongNLD 91,16 128,98 141,48% 

Djnh htrâng k hoach SXKD giai doan 202 1-2025 nhu sau: 

Dcin vj: T) dng 

TT 
Các chitiêu 

chu yen 
KH 2021 KH 2022 KH 2023 KH 2024 MI 2025 

1 Giátrj SXKD 3.059,5 3.343 3.987 7.220 7.410 

2 Doanhthu 3.059,5 3.343 3.987 7.220 7.410 

3 LçinhunTT 20,0 24,0 33,0 67,0 81,0 

N9JJflfl 
sach NN 

100,0 120,0 140,0 250,0 250,0 

2. K hoch thyc hin cong tác du ttr nãm 2021 

Thc hin D an tái cu true trong giai doan rnai, tr näm 2021 Tng cOng ty dir kin 
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du tr phrcing tin may moe thit bj nâng cao näng le thi Cong (gian giáo, palang, diving ci 
cm tay, may han, kho xixâng tm ...) d tin tOi tj thre hin thi cong mt s cong trInh d%r 
an vOi giá trj du tu d%x kin khoàng 70 t dng. Ngoai ra, Tng cong ty có k hoach du tu 
b6 sung hoãn thin ht t&ng k57 thut khu cong nghip Bc Vinh vâi giá trj khoãng 10 t 
dng. Tng giá trj k hoch du Px näm 2021 dir kin là 80 t' dng. 

Cong tác du tu së duqc Hi dng quän trj ehi dto thirc hin trên c sâ can nhc cn 
trong tInh cn thi& va hiu qua d tránh tInh trng dtu tu dan trài, lang phi dn dn thn 
d9ng, phát sinh chi phi, dtc bit là trong bi cành tInh hInh tài chinh cüa Tng cong ty dang 
gp nhiu khó khän nhu hin nay. 

3. K hotch thic hin D an tái cu trüc và nâng cao nàng llyc quail trj LILAMA 

Sau khi D an tai ctu true và nâng cao nàng 1irc quãn trj LILAMA giai do.n 202 1-
2025, djnh hrnrng the näm tip theo dugc Di hOi  thng c dông thông qua, Hi dng quãn 
tr së chi do Tng cong ty trin khai thçrc hin các nQi dung tái cu tric theo l trmnh và k 
hoch d ra. 

4. Tiên ltrrng, thu lao cüa Hi dng quãn tr và Ban kim soát nám 2021 

TT Chtrc danh S 
lirqng 

Müc hrong và 
thu lao (triu 

dng/nguôi/thang) 

So 
tháng 

Thành tiên 
(triu dng) 

I Hi dung quãn trj 5 852,00 

1 
Chü tich HDQT 
(Chuyén tráeh) 1 43,00 12 516,00 

2 
Thành viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

4 7,00 12 336,00 

II Ban Kim soát 3 480,00 

1 Truâng Ban kim soát 1 30,00 12 360,00 

2 
Thành viên BKS 
(Kiêm nhiêm) 

2 5,00 12 120,00 

Tung cong 8 1.332,00 

5. Các hoat dng quail tr! khác 

Näm 2021 là näm du tiên thirc hin K hoach giai doan 5 näm 2021-2025 nên vic 
dat duGc k hoach d ra cO nghTa quan tr9ng then ch6t. HQi dung quãn trj se tip tiic cô 
gang nâng cao trách nhim, dt lqi Ich cüa Tng cong ty trén igi Ich cá nhân, thirc hin các 
quyn và nhim vii duc giao mOt  each trung th%rc, en tr9ng nhat, phi hqp chat chë, linh 
hoat vài Ban diu hành Tung cOng ty d cUng dua LILAMA vuçxt qua giai doan khó khän, 
hoàn thành cac chi tiêu k hoch SXKD nm 2021, tto tin d cho giai doan  2021-2025, 
hrncng tOi phát trin n djnh và bn vOng. Các nhim vi, nhOm giãi pháp cn duqc triên 
khai thuc hiên nhu sau: 
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- Tip tic tp trung chi dao thy mnh cong tác tip thj, du thu, nâng cao näng 1?c 
cinh tranh, barn sat chü du tu, các tang thu, chào giá hçp 1 d CO th k kt hçp dng, 
dam bão cong vic cho 11am 2021 và các näm tip theo. 

- Tip tijc chi dto cong tác san xut kinh doanh, tp trung thi cOng, dam bão tin d, 
cMt hrçng, an toàn, näng suit lao dng tai  các cong trithng dang thi cong d hoàn thành các 
chi tiêu k hoach näm 2021, dy manh  cong tác nghim thu, thanh toán, thu hi vM d có 
dOng tin ph11c viii hott dng SXKD. 

- Tip t1ic chi dto cong tác quyt toán, thu hi cong nç tti các cOng trInh d các áâ thi 
cong hoàn thành. 

- Tp trung chi dao  thirc hin D an tái cu true trong dO chi'i tr9ng cOng tác thoái vOn 
du ttx tti các cOng ty có phn v6n gOp cüa LILAMA và thoái vn Nhà nuâc tai  LILAMA 
theo 1 trInh và k hoch d ra. Ec bit, chi dao  quyt lit d thoái vén tai  mt s Cong ty 
có hoat dng san xut kinh doanh kern hiu qua. 

- Thirc hin vic sp xp, t chiirc b may các phOng ban, phân cOng lao dng hçp I, 
kin toàn di ngü länh dao tai các phông ban Tng cOng ty và Ngithi di din vn tai  các 
cong ty thành viên d trng bithc cái thin và nâng cao hiu qua quãn l diu hành hoat 
dng SXKD, tái ca cu ngun nhân lirc trên ca s0 tinh gçn, nâng cao nãng suit lao dng d 
ti& giám chi phi cho Tang cOng ty. 

- Tang cu?mg cong tác quãn trj, dac  bit là quãn trj chi phi trong bi cãnh Tng cOng 
ty dang gap  rt nhiu khO khän trong hoat dng SXKD nhi.r hin nay. Theo do, bang mi 
giãi pháp, chi dio tit giãrn ti da chi phi, thirc hành ti& kim, quán l thi cOng và nhân 
cOng tai  cOng trixOng chat chê, nâng cao näng sut lao dng, can di c.n trong qu tiên 
hwng chi trã phü hcip vâi thijc trang tInh hInh SXKD cüa Tng cOng ty... 

- Tang cixâng cong tác giárn sat tài chInh, giám sat tInh hinh hoat dng SXKD tai  các 
cOng ty con, cong ty lien kt thông qua nguOi dai  din phn v6n cüa Tng cOng ty, tang 
cithng cOng tac kim toán nti bô, quan trj rüi ro. 

- Chi dao  ngithi  dai  din phn v6n Tng cOng ty tai  các dcm vj tip tc nghiên c1ru, áp 
diing các giai pháp dng b d han  ch nhüng mat  cOn tn tai,  yu kern, dng thi chi dao 
xây drng chin hrçic phát trik k hoch SXKD phü hp, dam bão vic lam và cac quyn 
lçii, ch d cho ngri lao dng, thirc hin dy dü nghTa vi ngân sách Nhà nuâc và np 
BHXH theo quy dinh. 

- Lust  doanh nghip s 59/2020/QH14 và B Lut Lao dng 2019 cO hiu l?c  ffr ngày 
01/1/2021 vâi nhiu thay dëii, diu chinh anh huâng trirc tip dn hoat dng cüa doanh 
nghip, theo do, chi dao  Tng cOng ty tip tc rà soát d diu chinh, b sung valhoac ban 
hành mài các quy ch quy djnh quãn 1 ni b tlrGng frng, dam bão vic tuân thü, thirc thi 
pháp lust  trên mi mat  hoat dng quàn trj, diu hành. 

- Trong bi cánh djch bnh Covid 19 cOn din bin phuc tap  và khO hthng, tip tiic chi 
dao Tng cOng ty dam bão yu cu vra phOng chng dlch  Covid 19, vira phn du hoàn 
thành cao nht các rniic tiêu, k hoach san xut kinh doanh nam 2021; trin khai các giai 
phap irng phO rüi ro, han  ch thp nht các hoat dng tiéu circ cüa djch bnh, thüc dy san 
xut kinh doanh trong tInh hInh imfii. 
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- Tip tic chi do toàn din CáC Cong tác kháC theo chirc nng, nhim vt duqc quy 
dnh tai  Diu 1 th chirc và hoat dng cUa Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

Trên day là báo cáo cüa Hi dng quãn trj T6ng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 
ye cOng tác hoat dng nam 2020 và dnh hithng k hoach hot dng nàm 2021. Thay mt 
Hi dMg quàn trj, Ban länh do Tng cOng ty, xin chân thành cam on sir dOng gop to lon 
cüa Qu vj c dông trong nám qua và mong luôn nhan dUçYC sir quan tam, tin tuâng, üng h 
cüa Qu v d Tng cong ty L.p may Vit Nam - CTCP không ngfrng phát trin và hoàn 
thành the mic tiêu chin 1txçic, k hoach nhim vi di.içc giao. 

Trân tr9ng cam on! 

Ncri nhân: 
- Nhir trên; 
- Thành vién HDQT; 
- Ban kiêm soãt; 
- Luu HDQT. 
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